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 2 (10كتاب األميان والنذور )-بلوغ املرام

 سم.
ا كتاب األيمان والنذور عن ابن عمر رضي هللا تعالى أيض  قال الحافظ رحمه هللا تعالى و 

ا وعمر يحلف أنه أدرك عمر بن الخطاب يوم   -صلى هللا عليه وسلم-عنهما عن رسول هللا 
إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان  أال» -صلى هللا عليه وسلم-بأبيه فناداه رسول هللا 

ا فليحلف باهلل أو ليصمت متفق عليه وفي رواية ألبي داود والنسائي عن أبي هريرة  «حالف 
ال تحلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم وال تحلفوا باألنداد وال تحلفوا إال باهلل وال »رضي هللا تعالى عنه 

صلى -بي هريرة رضي هللا تعالى عنه قال قال رسول هللا وعن أ «تحلفوا باهلل إال وأنتم صادقون 
اليمين على نية »وفي رواية  «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» -هللا عليه وسلم

أخرجهما مسلم وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي هللا تعالى عنه قال قال رسول  «المستحلف
ذا حلفت على يمين فرأيت غير » -صلى هللا عليه وسلم-هللا  ها خيرا منها فكفر عن يمينك وا 

 «فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك»متفق عليه وفي لفظ للبخاري  «وائت الذي هو خير
سنادهما صحيح وعن ابن  «وكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير»وفي رواية ألبي داود  وا 

يمين  من حلف على»قال  -صلى هللا عليه وسلم-عمر رضي هللا تعالى عنهما أن رسول هللا 
رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعن ابن عمر رضي هللا  «فقال إن شاء هللا فال حنث عليه

رواه البخاري  «ال ومقلب القلوب» -صلى هللا عليه وسلم-تعالى عنهما قال كانت يمين النبي 
صلى هللا عليه -وعن عبد هللا بن عمرو رضي هللا تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي 

الذي »ديث وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال حلافذكر  ؟فقال يا رسول هللا ما الكبائر -وسلم
 .«...يقتطع مال امرئ مسلم
 فذكر الحديث.
 سم رعاك هللا.
 فذكر الحديث.

 وما اليمين الغموس.فذكر الحديث وفيه قلت 
 ال، وفيه اليمين الغموس.

 أحسن هللا إليك.
 قلت وما اليمين الغموس؟

 هللا إليك.أحسن 
 فذكر الحديث فذكر الحديث وفيه.

 اليمين الغموس.
 .«الذي يقتطع مال امرئ مسلم...»فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس قال 

 قلت وما اليمين الغموس؟
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 كذا.
 بعدها قلت وما اليمين الغموس؟

 أحسن هللا إليك.
أخرجه  «اذبالذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها ك»قلت وما اليمين الغموس قال 

البقرة:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژالبخاري وعن عائشة رضي هللا تعالى عنها في قوله تعالى: 

ا وعن أبي قالت هو قول الرجل ال وهللا وبلى وهللا أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوع    ٢٢٢
وتسعين إن هلل تسعة » -صلى هللا عليه وسلم-هريرة رضي هللا تعالى عنه قال قال رسول هللا 

متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان األسماء والتحقيق أن  «ا من أحصاها دخل الجنةاسم  
-سردها إدراج من بعض الرواة وعن أسامة بن زيد رضي هللا تعالى عنهما قال قال رسول هللا 

 «من ُصنع إليه معروٌف فقال لفاعله جزاك هللا خيرا فقد أبلغ في الثناء» -صلى هللا عليه وسلم
 أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر....

 .بركة بركة يكفي
يقول المؤلف رحمه هللا تعالى: كتاب األيمان والنذور األيمان جمع يمين بفتح الهمزة 

واليمين هي الحلف ا بخالف اإليمان بكسرها األيمان جمع يمين واإليمان مصدر آمن يؤمن إيمان  
فوا قبض كل واحد على يمين صاحبه والنذور جمع نذر وأصله إيجاب والَقَسم أصلها أنهم إذا تحال

المكلَّف على نفسه ما لم يجب بأصل الشرع إيجاب المكلف على نفسه ما لم يجب عليه بأصل 
صلى هللا عليه -الشرع يقول رحمه هللا تعالى عن ابن عمر رضي هللا عنهما عن رسول هللا 

أنه  -عليه الصالة والسالم-عمر عن رسول هللا  أنه أدرك عمر بن الخطاب عن ابن -وسلم
أنه أدرك فهو  -عليه الصالة والسالم-أدرك عمر بن الخطاب يعني ابن عمر ينقل عن النبي 

وال يلزم من ذلك حضوره القصة ألنه لو قال عن ابن  -عليه الصالة والسالم-ينقل عن النبي 
مر بن الخطاب قلنا أنه حضر القصة أدرك ع -صلى هللا عليه وسلم-عمر أنه أن رسول هللا 

أدرك عمر قلنا أن ابن عمر القصة  -صلى هللا عليه وسلم-قال عن ابن عمر أن رسول هللا 
-عن ابن عمر عن رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم-وحضرها لكن هو هنا ينقل عن النبي 

حدثه  -والسالم عليه الصالة-أنه أدرك عمر بن الخطاب فكأن النبي  -صلى هللا عليه وسلم
بين عن وأّن يختلف فيها كيفية التحمل يختلف فيها كيفية التحمل بذلك ألن اختالف الصيغة 

عن اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة عن محمد بن الحنفية أن  ا ما قاله ابن الصالح نقال  ذكرنا مرار  
نفية عن عّمار أن مّر بعّمار والرواية األخرى عن محمد بن الح -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
مر به قالوا عن متصل وأّن منقطع ونسبوا ذلك الختالف الصيغة  -عليه الصالة والسالم-النبي 

وأن عن محمولة على االتصال وأّن محمولة على االنقطاع سبب االتصال واالنقطاع هو السياق 
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 4 (10كتاب األميان والنذور )-بلوغ املرام

فظ العراقي كذا ألنه ليس مرده االختالف في عن وأّن ولذلك لما قرر ذلك ابن الصالح قال الحا
ا قال عن له ولم يصوِّب صوبة يعني ما أدرك السبب في الحكم على بين االنقطاع واالتصال لمَّ 

مر بعمار ومحمد بن الحنفية أدرك القصة  -عليه الصالة والسالم-محمد بن الحنفية أن النبي 
ية عن عمار أن واال ما أدرك؟ ما أدرك تابعي محمد بن الحنفية وحينما قال عن محمد بن الحنف

مر به القصة متصلة ألن محمد بن الحنفية وهو تابعي ينقل  -عليه الصالة والسالم-النبي 
أنه أدرك عمر  -صلى هللا عليه وسلم-القصة عن صاحبها وهنا عن ابن عمر عن رسول هللا 

-أنه حصل كذا لعمر فقال النبي  -عليه الصالة والسالم-بن الخطاب ابن عمر ينقل عن النبي 
صلى هللا عليه -كذا بسبب حلف عمر رضي هللا عنه عن رسول هللا  -عليه الصالة والسالم

أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب جمع راكب مثل صحب جمع صاحب في ركب  -وسلم
وهذا قبل النهي يحلف بأبيه فناداهم رسول هللا وعمر يحلف بأبيه يعني على عادتهم في الجاهلية 

ال تحلف بأبيك ما قال يا عمر  «أال إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» -صلى هللا عليه وسلم-
وهو  «ما بال أقوام»حينما يبلغه منكر وكثير ما يقول  -عليه الصالة والسالم-هذه طريقته 

ا قد يعرف القائل لكن ما يلزم في الخطبة أن يقول أنت يا فالن قلت كذا وهذا حرام.. لكن أحيان  
قال الخطيب ما ريح شخص مرتكب لمنكر وضرره متعدي يجب التحذير منه ُيحتاج إلى التص

بال أقوام ما بال أقوام في خطبة خطبتين ثالث وال انتهى مثل هذا يكشف ويفضح من أجل أن 
يرتدع يعني في أول األمر يقال ما بال أقوام مرة مرتين لكن إذا استمر واسترسل فلم يستح من هللا 

عليه الصالة -ذا ال يستحيى منه يكشف وجاء ما يدل على ذلك الرسول جل وعال وال من خلقه ه
ألن الحلف بغير هللا شرك كما جاء  «أال إن هللا ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ناداهم قائال   -والسالم

ألن هذا التعظيم باليمين ال يكون إال هلل جل  «من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك»في الحديث 
قالوا  ز أن يشرك معه غيره هذا اليمين المقرون بحروف القسم لو قال لعمري مثال  وعال وال يجو 

هذا مشعر بقسم وليس بقسم ونص أهل العلم على جوازه وهو ال يقسم بعمره لكن إذا قال وفالن 
أال »وأبيه وأمه واألمانة والكعبة ومحمد وما أشبه ذلك يقسم بذلك فهذا ال يجوز بحال محرم قال 

وال غير اآلباء ال  «ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»توكيد  «إن هللا»أداة تنبيه  «أال» «ينهاكمإن هللا 
من  «افمن كان حالف  »يجوز الحلف إال باهلل جل وعال باسم من أسمائه أو صفة من صفاته 

أنه حلف في  -عليه الصالة والسالم-وثبت عن النبي احتاج إلى يمين ليؤكد كالمه فليحلف باهلل 
مواطن عديدة ذكر ابن القيم في الهدي أنه حلف في نحو ثمانين موضع ا حلف في نحو ثمانين 

من غير استحالف مع  -عليه الصالة والسالم-ا الحلف على األمور المهمة جرى منه موضع  
أننا نهينا أن نجعل هللا جل وعال عرضة أليماننا وأن يكون الحلف باهلل من أيسر األمور عندنا؟! 

كون على األمور المهمة فإذا احتيج إليه فال مانع منه وقد يندب إليه إذا أريد تأكيد حكم من ال، ي
من كان حالف ا فليحلف باهلل أو »األحكام الشرعية أو أمر من األمور التي ال تتحقق إال به 
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ن شذَّ  «ليصمت  بعضهم وقال إن هللا جل وعال وعامة أهل العلم على تحريم الحلف بغير هللا وا 
وأقسم ببعض مخلوقاته واستدل بذلك على جواز ذلك وأن النهي للكراهة هللا جل وعال له أن 

كلف بفعل األوامر يحلف بما شاء من خلقه له أن يحلف بما شاء من خلقه بخالف المخلوق المُ 
قال وفي رواية ألبي داود ال يتكلم ال يحلف  «فليحلف باهلل أو ليصمت»واجتناب النواهي 

عن غيرهما يعني أعظم  ا ال تحلفوا بآبائكم وال بأمهاتكم فضال  عن أبي هريرة مرفوع  والنسائي 
الناس عند المرء أبوه وأمه فإذا ُمنع من الحلف بهما فألن يمنع من الحلف بغيرها من باب أولى 
مع أنه مأمور أن يعظم والدين ويحترم والديه لكن ال يصل هذا االحترام وهذا التعظيم إلى أن 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژبهما أو يصرف لهما شيء من حقوق الرب  يحلف

ال يجوز طاعتهما في مثل هذا وال باألنداد التي تجعل هلل جل وعال   ٥٢لقمان:  ژ گگ گ
مشابهة ومساوية ونظيره هلل جل وعال فال يجوز الحلف بالالت وال بالعزى ومن حلف بشيء من 

وال باألنداد وال تحلفوا إال »ذلك عليه أن يتشهد ويحقق توحيده بال إله إال هللا من جديد ألنه أشرك 
وفي حكمه غيره من األسماء والصفات الثابتة هلل جل وعال  مساال وا إال باهلل بهذاوال تحلف «باهلل
ألن الكذب حرام الكذب محرم فكيف إذا أكِّد باليمين يزيد   «وال تحلفوا باهلل إال وأنتم صادقون »

ن كان صادق ا  التحريم لكن الحلف باهلل كما قال ابن مسعود كاذب ا أيسر وأسهل من الحلف بغيره وا 
لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب وحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق كالهما محرم 

من حلف منكم فقال في حلفه والالت والعزى فليقل ال إله » «قون وال تحلفوا باهلل إال وأنتم صاد»
وهذا يؤيد ما جاء في الحديث أن من حلف بغير هللا فقد كفر أو أشرك قد يقول قائل  «إال هللا

وهذا محمول عند  «أفلح وأبيه إن صدق» -عليه الصالة والسالم-جاء في صحيح مسلم قوله 
وهللا فقُصرت  «وأبيه»أو كما قال السهيلي وغيره أن األصل  أهل العلم أنه قبل النهي قبل النهي

وبعضهم يقرر بعض أهل العلم أنه رأى في الالمان فتصحفت الكلمة وأبيه وهللا في الصورة قريبة 
نسخة عتيقة من صحيح مسلم أنها أفلح وهللا إن صدق مع أن القسم ال يوجد في البخاري القصة 

وجد في البخاري يقول رحمه هللا تعالى بعد هذا وعن أبي هريرة موجودة في البخاري والقسم ال ي
 «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه قال قال رسول هللا 

إذا كان لشخص على آخر حق َدين  «اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم»في رواية 
ذا لم توجد البينة عند المدَّ فطلب منه اليمين صاحب الدين ليست عنده بيِّّ  اتجه اليمين عي نة وا 

ذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت اليمين إلى  إلى المدَّعى عليه المنكر تلزمه اليمين وا 
ى عليه إذا حلف قيل له احلف زيد يدعي عليك بأن ي في قول جمع من أهل العلم فالمدعَ المدعِّ 

ائة ألف أو أكثر أو أقل قال ما عندي له شيء قال يا في ذمتك له مبلغ من المال قدره ألف أو م
زيد هات البينة قال وهللا ما عندي بينة أقرضته ما عندنا أحد إال هللا جل وعال تحلف يا عمرو 
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 6 (10كتاب األميان والنذور )-بلوغ املرام

أنه ما أقرضك شيء؟ قال يحلف وهللا ما أقرضني شيء هو يقصد في المكان الفالني أو في 
هذا ال ينفع ألنه على نية المستحلف ال على نية  ؟ينفعالشهر الفالني ينفعه هذا التأويل واال ما 

ا له أن يتخلص باليمين مع التورية ا إذا كان مظلوم  ا أما إذا كان مظلوم  هذا إذا كان ظالم  الحالف 
ا فإن اليمين على نية المستحلف قال رحمه هللا ينتفع إذا كان مظلوم أما إذا كان ظالم   وحينئذ  

ذا » -صلى هللا عليه وسلم-رضي هللا عنه قال قال رسول هللا وعن عبد الرحمن بن سمرة  وا 
ذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير   ا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو حلفت على يمين وا 

يعني إذا حلفت على فعل محرم أو ترك واجب يجب عليك أن تحنث  «كفر عن يمينك» «خير
كفر عن »تحنث ثم تكفر ألنه قال في الرواية األولى في يمينك وتكفر عنها أو تكفر ثم تحنث أو 

فكفر عن يمينك » «فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك»في لفظ  «يمينك وائت الذي هو خير
هذا إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم أقسم أال يزور أباه أو أخاه  «ثم ائت الذي هو خير

أو أمه يجب عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير ألن الصلة خير واجبة وقطيعتها 
أو ال يصوم يجب عليه أن يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي  محرمة وكذلك إذا حلف أال يصلي مثال  

أو ال يصلي الضحى أو  وه أو ترك مستحب حلف أال يوتر مثال  هو خير إذا حلف على فعل مكر 
ينبغي له أن يكفر عن  ا الذي ال يصل إلى حد التحريم فإنه حينئذ  ا مكروه  حلف أن يرتكب شيئ  

بخالف ما إذا حلف على فعل واجب أو حلف على ترك محرم فإنه يمينه ويأتي الذي هو خير 
له أن يحنث ألن الفعل محرم من األصل ترك الواجب يجب عليه أن يستمر على حلفه وال يجوز 

محرم وفعل المحرم ال يجوز ثم يزداد بعد ذلك شدة بهذه اليمين التي عقدها على نفسه أما إذا 
ا فاألمر بيده هو مخير إن أراد أن يستمر يستمر على يمينه أو ترك   حلف على شيء مباح فعال  

ن أراد أن يحنث في يمينه ويكفر فاألمر  إليه ال سيما إذا رأى أن عدم االستمرار هو الخير وا 
 «ا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير  »بالنسبة له 

قلنا في درس مضى أنه إذا كان للعبادة  «فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك»الرواية األخرى 
 ؟ سبب وجوب ووقت وجوب، في أي مناسبة قيل هذا

  طالب: ...............
نحر الهدي نحر الهدي إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب سبب وجوب الكفارة 
سبب وجوب الكفارة انعقاد اليمين ووقت وجوبها الحنث قالوا ال يجوز فعلها قبل السبب اتفاق ا ال 

ل الدخول في يجوز أن تبذل كفارة يمين قبل أن تحلف قبل سبب الوجوب وال تذبح الهدي قب
اإلحرام الذي هو سبب الوجوب ويجوز بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت باالتفاق وقت الوجوب 

ا ثم يكفر هذا ال إشكال فيه أو ترك   الذي هو هنا الحنث يعني يحنث يخالف ما حلف عليه فعال  
وايات مقتضى الر بعد سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب باالتفاق يجزئ لكن إن كفر قبل الحنث 

التي بين أيدينا جواز ذلك وقال به جمهور أهل العلم جمهور أهل العلم ومنهم من يرى أن فعل 
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الشيء قبل وقته ال يصح وال يجزئ كما لو صليت قبل وقت قبل دخول وقت الصالة إلى اآلن 
قبل وقت الوجوب ال تجزئ لكن جمهور أهل العلم على الجواز  ؟ما تعين عليك كفارة فكيف تكفر

ا تنفع طالب القاعدة هذه في قواعد ابن رجب ينبغي لطالب العلم أن يراجعها ولها فروع كثيرة جد  و 
هذا في الصحيحين وفي لفظ  «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير»العلم فيها فروع يحتاج إليها 

مل قد يقول قائل أن الواو ال تقتضي ترتيب فُتح «فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك»للبخاري 
فكفر عن يمينك ثم »الرواية الثانية على األولى أو العكس ال سيما وأنه في رواية أبي داود قال 

فتحمل الرواية الثانية على األولى ألن الواو ال تقتضي ترتيب بدليل الرواية  «ائت الذي هو خير
األمرين قال األخيرة رواية أبي داود لكن ورود الخبر بهذه الصيغة وهذه الصيغة يدل على جواز 

سنادها عندك إسنادهما؟ سنادها صحيح وا   وا 
  طالب: نعم...

سنادها وعلى هذا أكثر نسخ البلوغ  يعني نسخة الشارح إسنادهما بالتثنية لكن الصواب وا 
وهذا هو الصحيح المتجه ألننا ال نحتاج أن نقول رواية البخاري إسنادها صحيح ال نحتاج أن 
نقول رواية البخاري إسنادها صحيح هذا من العبث أن نقول إسنادها صحيح ألنه يفهم منه أننا 

وُيخطئ من يقول أخرجه نا رواية للبخاري ولم نقل إسنادها صحيح أن فيها ما فيها إذا ذكر 
ا في الصحيحين أو في أو بإسناد صحيح ال نحتاج إذا كان الحديث مخرج  البخاري وهو صحيح 

أحدهما أن نصحح األمة تلقت الكتابين بالقبول وهما أصح الكتب بعد كتاب هللا جل وعال 
د أن نصحح ما في الصحيح ال شك أنه ليس في محله ولذا صواب العبارة والتطاول إلى هذا الح

سنادها يعني رواية أبي داود صحيح ألن سنن أبي داود لم تلتزم فيها الصحة فيه الصحيح  وا 
والحسن والضعيف فيحتاج إلى بيان الصحيح من غيره أما ما في الصحيحين أو في أحدهما فهذا 

فيجوز العلم من يفرق بين الكفارة إذا كانت بالعتق أو اإلطعام  ال يحتاج أن نقول صحيح من أهل
تقديمها قبل الحنث وبين ما إذا كانت بالصيام فال يجوز تقديمها على الحنث ألن الصيام عبادة 

كما لو صام بعض رمضان في شعبان أو صلى صالة قبل دخول ال يجوز وال يصح قبل وقته 
الكفارة بجميع خصالها سواء كان العتق أو اإلطعام أو  وقتها لكن أكثر أهل العلم على جواز

صلى هللا عليه -الكسوة أو الصيام قال رحمه هللا وعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا 
رواه أحمد واألربعة  «من حلف على يمين فقال إن شاء هللا فال حنث عليه»قال:  -وسلم

من حلف على يمين فقال إن شاء »تثناء ينفع هذا االس «قال إن شاء هللا»وصححه ابن حبان 
ا يقاتل في سبيل هللا كما حلف سليمان عليه السالم أن يطأ نساءه وتلد كل واحدة منهن فارس   «هللا

فقال له المَلك قل إن شاء هللا فلم يقل فما الذي حصل ما ولدت واحدة منهن إال واحدة جاءت 
ع لماذا؟ ألن األمر إذا علق بالمشيئة إذا علق بالمشيئة بشق ولد ألنه لم يستثن وهنا االستثناء ينف

ن لم يحصل فإن هللا جل  يتبين عند حصوله أو عدمه فإن حصل فإن هللا جل وعال قد شاءه وا 
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لم يشأه والمراد بذلك المشيئة الكونية التي علمها عند هللا جل وعال ما تتبين إال بعد  وعال حينئذ  
قول إذا حلفت على أمر مطلوب شرع ا ال ينفعك أن تقول إن شاء ظهور ما ُرتب عليها منهم من ي

ا إلى المشيئة الشرعية لكن نظر   هللا لماذا؟ ألن هللا قد شاءه وأراده فال ينفعك االستثناء حينئذ  
مقتضى الحديث أن الملحوظ المنظور إليه اإلرادة والمشيئة الكونية نظير هذا إذا قيل لك أقرئ 

قلت إن شاء هللا ما ما أقرأته السالم هل يلزمك أن تقرئه السالم ألنك التزمت ا مني السالم ففالن  
بالخيار ما تلزم نفسك  للشخص لكنه علقته بالمشيئة ما شاء هللا أني أقره منك السالم فتكون حينئذ  

ا مني السالم وقلت أبشر من دون مشيئة أنت اآلن التزمت للرجل بغير الزم إذا قال لك أقرئ فالن  
ن لم ن إذا قلت إن شاء هللا خرجت من العهدة لك فإن أقرأته فقد شاء هللا منك أن تقرأه السالم وا 

تقرئه فقد شاء هللا منك أال تقرأه ومثل هذا اليمين إذا قلت إن شاء هللا بنية التعليق ال بنية التبرك 
فقال » ألنه قال فإنك تنتفع بهذا التعليق وال بد أن تقول ما يكفي أن تضمر في نفسك إن شاء هللا

ا األمر الثاني أن يكون هذا التعليق متصل بالكالم ما تقول وهللا يعني قالها لفظ   «إن شاء هللا
ن جاء عن ابن عباس أن التعليق ينفع ولو بعد سنة  ألفعلن كذا ثم من الغد تقول إن شاء هللا وا 

عليه يقول إن شاء هللا على  لكن قال أهل العلم لو قيل بهذا ما حنث أحد قبل أن يرتكب ما حلف
رأي ابن عباس هذا ال ينتفع به ال بد أن يكون التعليق بالمشيئة متصل بالكالم ال يمنع االنقطاع 

هذه أمور خارجة عن عن أو يعطس  االضطراري انقطع ليتنفس انقطع ليسعل أو يتثائب مثال  
إن شاء هللا هذه مسألة كبيرة  اإلرادة فهي في حكم المتصل االستثناء في اإليمان إذا قال مؤمن

من مباحث اإليمان وفيها خالف بين أهل العلم منهم من يراها من عظائم األمور ومنهم من يرى 
إن كان قوله إن شاء هللا مراده بذلك التبرك فال إشكال وال يترتب عليها شيء لكن إن كان الجواز 

تعليق اإليمان بالمشيئة وبعض  ؟عليهمراده التعليق إن شاء هللا التعليق بالمشيئة وش يترتب 
الناس في كثير من أحواله في أكثر أحواله التعليق هل جاء فالن؟ يقول إن شاء هللا، أي نعم 
الذي يرون منعها يرون أنه متراخ في إيمانه متراخ في إيمانه والذي يقول إن شاء هللا تجد من 

ع ومنهم من يقول أن المشيئة مشيئة هللا لفظه أنه غير جازم بما يخبر به هذا سبب المنع ممن من
في إيمان المؤمن المشيئة الكونية  ..جل وعال وللمؤمن اإليمان حاصلة واجتمعت في المشيئة

والمشيئة الشرعية فما المانع من تعليقه بهذه المشيئة وال يكون لها شيء من التردد فيها شيء من 
ا فيه ال ي هو عقد قلب ينبغي أن يكون جازم  التردد أو التراخي والتساهل في أمر اإليمان الذ

اَكة حتى أنه سئل يرتابه أي ريب وال تردد  منهم من يسمي من يعلق إيمانه بالمشيئة يسميهم شكَّ
بعضهم عن الزواج بمن يعلق بالمشيئة فأبدى في المسألة احتمالين أبدى في المسألة احتمالين 

لى الذمية ألن المسألة يعني على حسب تصور أهل ا عاألول ال، ألنهم شكاكة والثاني نعم قياس  
العلم لها وكل ينظر إليها من زاوية ال شك أنها من كبار المسائل وهنا إذا قال إن شاء هللا ال 
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ن ترك فقد شاء هللا أن يترك هذا إذا نظرنا  حنث عليه لماذا؟ ألنه إن فعل فقد شاء هللا أن يفعل وا 
 اءه.الشرعية فال يدخل فيها المأمور ألن هللا قد ش إلى المشيئة الكونية أما المشيئة
  طالب: ...............

 كيف؟
  طالب: ...............
 وش يقصد؟ وش يقصد؟
  طالب: ...............

 تبرك واال تعليق؟
  طالب: ...............

 على ما يصدقه به صاحبه على ما تقدم على ما يصدقه به صاحبه.
  ...............طالب: 

ذا كان مظلوم  ما تنفعه التورية إذا كان ظالم    ا نفعته على ما تقدم.ا وا 
يقول ابن العربي أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء هللا يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه 

وقوله فقال يدل على أنه ال بد من النطق في هذا االستثناء ال بد منه ألنه رتب على  متصال  
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال » -عليه الصالة والسالم-ولذا قال أهل العلم في قوله القول 

وأنه ال يكفي أن يعتقد في قلبه وال يتلفظ ال بد أن يقول ال بد أن ينطق وهنا يقال ال  «إله إال هللا
ه ولكن بد أن ينطق قال بعض المالكية يجوز االستثناء بالنية من غير لفظ يعني يستثني بقلب

الحديث صريح في القول فقال وال يترتب األثر إال على القول ومثله األذكار من قال كذا فله كذا 
ال يكفي أن يذكر بقلبه ال بد أن يتلفظ به قال ُحكي عن بعض المالكية صحة االستثناء من غير 

لى هذا أشار البخاري وبوب عليه باب النية في األيمان باب ال نية في األيمان لفظ قال الشارح وا 
لكن صريح القول ال ينطبق إال على من تلفظ إلى على من تلفظ به قال رحمه هللا وعنه رضي 

تقدم النقل عن ابن  «ال، ومقلب القلوب» -صلى هللا عليه وسلم-هللا عنه قال كانت يمين النبي 
ا وكثير  القيم رحمه هللا وأنه استقرأ األيمان واألقسام النبوية فبلغت عنده نحو ثمان ا ما ين موضع 

ال، ومصرف » «والذي نفس محمد بيده» «والذي نفسي بيده» «ال، ومقلب القلوب»يقول 
كان  «والذي نفس محمد بيده» «والذي نفسي بيده»ا ما يقول ا ما يقولها كثير  هذه كثير   «القلوب
والفائدة من مالزمة  «ال، ومقلب القلوب»يواضب على هذا اليمين  -عليه الصالة والسالم-النبي 

أو اإلكثار من هذه اليمين التذكير بمضمون اليمين وهو أنه ينبغي أن يستحضر اإلنسان أن قلبه 
بين أصبعين من أصابع الرحمن فال يتكل على عمله أو على ما هو فيه من استقامة والتزام ألنه 

ن مستقيم خرج عن كم من مهتد  قد ضل وكم من مسلم قد ارتد وكم من ضال قد اهتدى وكم م
حد االستقامة إلى الفسق والعكس فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يعني اإلكثار من هذه 
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اليمين تذكر السامع وتذكر المتكلم بمعنى مقلب القلوب مصرف القلوب تجعل اإلنسان على 
إلى ا الدعاء بالثبات على االستقامة خوف وعلى وجل من سوء العاقبة وأن يستحضر دائم  

الممات ألن القلوب بيد هللا يقلبها كيفما يشاء القلوب المراد المرادة هنا ليس المراد بها ذواتها يعني 
ليس القلب بدل ما هو منكوس يعتدل أو يذهب يمين أو شمال ال، إنما المراد أحوالها المراد تقلب 

سيما في األوقات في أحوالها من استقامة إلى ضدها من كفر إلى إسالم من إسالم إلى ضده ال 
التي تضل الناس كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي أوقات الفتن 

مؤمن ويصبح كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا ولذا على اإلنسان أن يلهج في جميع أحواله 
وبصفاته ويدع هللا جل وعال بالثبات ومثل ما تقدم أن اليمين تجوز بجميع أسماء هللا الحسنى 

يقول ثبت عن شيخ اإلسالم ابن تيمية  -عليه الصالة والسالم-الثابتة له في كتابه وسنة نبيه 
ا ال في حربه للتتار أنه قال وهللا لنغلبنهم هذه المرة فقيل له قل إن شاء هللا فقال أقولها تحقيق  

هللا ألبره إن  إن من عبادي من لو أقسم على»هذا من باب  تعليقا فعلى أي وجه يحمل قوله؟
لكن ال يحسن من كل إنسان أن يبتلي نفسه ويختبر  «من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره

نفسه ال بد أن تظهر لإلنسان عالمات وقرائن تدل على أنه صادق مع هللا جل وعال واال على 
ه نوع تزكية اإلنسان أال يبتلي نفسها ويمتحنها بمثل هذه المواقف ومثل هذه المضايق ألن في

ومثل هذا الكالم ال شك أنه مما تضيق فيه األنظار ألنه قد يقول قائل أن شيخ اإلسالم يزكي 
نفسه حيث ادعى أنه ممن لو أقسم على هللا ألبره فمثل هذا ال ينبغي أن يقدم عليه شخص إال 

ألن بعض  ا قبل أن يجربه علن اإذا ظهر له بقرائن أنه صادق مع هللا جل وعال وجرب ذلك سر  
ا لك فاقبضني إليك اآلن  الناس يقول بين اآلخرين في مجلس من المجالس اللهم إن كنت مخلص 
طيب ما ُقبض هل معناه إنه غير مخلص هذا يعرض نفسه لالبتالء يعرض نفسه لشيء ال 
يطيقه وال داعي لمثل هذا الكالم نعم إذا احتيج إلى ذلك ألنه في بعض المواطن قد يحتاج 

لمثل هذا يعني بعض الدعاة دعا قبيلة كاملة إلى اإلسالم فقيل له إن دعوت هللا أن  اإلنسان
يغيثنا فاستجاب هللا دعاءك أسلمنا على اإلنسان أن يحتقر نفسه طيب افترض أنه دعا وال سقوا 
وش النتيجة؟ النتيجة أن لو كان فيه احتمال أنهم يسلمون ينتفي هذا االحتمال لكن رجح أنه 

ن يدي هللا جل وعال وعلم هللا جل وعال منه صدق النية فأغاثهم فأسلموا لكن هذه ينكسر بي
مواطن محاّك هذه محاّك ال ينبغي لإلنسان في وقت السعة أن يتعرض لها وكالم شيخ اإلسالم 

 «إن من عباد هللا من لو أقسم على هللا ألبره» -عليه الصالة والسالم-ال شك أنه داخل في قوله 
فقال  -صلى هللا عليه وسلم- بن عمرو رضي هللا عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي وعن عبد هللا

يا رسول هللا ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس عّد الكبائر ال على سبيل الحصر 
ف في الكبائر أوصلها إلى وليست محصورة بسبع كما قال ابن عباس إلى السبعين أقرب ومن ألَّ 

سب الضابط الذي قرره أهل العلم على خالف بينهم وهذا يثبت أن هناك من الذنوب ما المئات ح
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ما الكبائر؟ ما قال ما المعاصي؟ ما الذنوب؟ ما.. الكبائر فالذنوب هو كبير ومنها ما هو صغير 
منها ما هو كبيرة ومنها ما هو صغيرة الكبائر الكبائر هذه ال تكفَّر إال بالتوبة أو رحمة أرحم 

لكن األصل أنها تحتاج إلى توبة وأما بالنسبة   ٨٤النساء:  ژ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ژراحمين ال
 ژ ڱ ڳ     ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژللصغائر فاجتناب الكبائر يكفر الصغائر 

الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان العمرة إلى العمرة مكفرات »  ١٥النساء: 
من هذه الكبيرة والتمييز بين الكبائر والصغائر يختلف فيه أهل العلم  «لما بينهن ما لم تغش كبيرة

ما جاءت تسميته بأنه كبير هذا ال إشكال فيه في النص وأما القواعد والضوابط التي ُجعلت 
للكبائر للفرق بين الكبائر والصغائر فمنها ما رتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في اآلخرة أو 

د بلعن وطرد من رحمة هللا أو غضب أو ما أشبه ذلك كل هذه من ُنفي عنه اإليمان أو  ُتُوعِّّ
الكبائر كما قرر ذلك شيخ اإلسالم رحمه هللا وغيره ما الكبائر فذكر الحديث عدد مجموعة من 
الكبائر وذكر من ضمن ما ُذكر اليمين الغموس فعول صيغة مبالغة بمعنى فاعل ألنها تغمس 

النار أو في العذاب اليمين الغموس استفصل وسأل وما اليمين يمين غامس تغمس مرتكبها في 
 «هو فيها كاذبالتي يقتطع بها مال امرئ مسلم » -عليه الصالة والسالم-الغموس؟ قال 

هذا  -عليه الصالة والسالم-والظاهر أن السائل هو األعرابي والمسؤول عن التفسير هو النبي 
ن أبدى بعضهم احتمال أن السائل الراوي عن ابن عمر  ظاهر السياق كما تدل عليه الروايات وا 

والمجيب ابن عمر لكن ال يوجد ما ما يدل عليه اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو فيها كاذب اليمين تنقسم إلى أقسام منها لغو اليمين ال وهللا وبلى وهللا كما سيأتي في 

شيء ال فيه كفارة وال.. الذي يجري على اللسان من غير  كالم عائشة رضي هللا عنها هذا ما فيه
قصد وليست فيه مؤاخذة ومنه ما يحلف فيه اإلنسان على أمر ماض  يغلب على ظنه وقوعه 
يقول وهللا ما جاء قال شخص زيد أمس؟ قال وهللا ما جاء وهللا ما جاء ألنه يغلب على ظنه أنه 

ى عدم حضوره فتبين له أنه حضر يعني المقرر أن لم يحضر ال سيما إذا استدل بقرينة تدل عل
اتصل على هذا الشخص وقال فاتت الرحلة لن أحضر اليوم ثم تيسر له في الرحلة  يحضر مثال  

التي بعدها مباشرة وحضر قيل لفالن الذي أخبر حضر زيد أمس جاء البارحة قال وهللا ما جاء 
هو متصل بي وقال خالص فاتت الرحلة هذا على غلبة الظن هذا ما عليه كفارة لو حلف أنه ما 

هذا ليس فيه كفارة لكنه يأثم بهذه اليمين جاء رآه باألمس قال وهللا ما جاء جاء وهو يعرف أنه 
منهم من يقول  «يقتطع بها مال امرئ مسلم»التي كذب فيها وهل تسمى غموس أو ال تسمى؟ 

إن نظر إلى قوله فيها كاذب يكفي أن تسمى غموس وليس فيها كفارة أعظم من أن تكفر لكن 
تطع بها مال امرئ مسلم قال هذه ليست غموس لكنه آثم بكذبه من رأى أن في الحد التي يق

وتأكيد هذا الكذب باليمين وال كفارة فيها إذا حلف على أمر مستقبل وهللا ال يفعل كذا في 
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المستقبل ثم فعله هذه اليمين المكفرة المنعقدة إذا حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم 
نه ليس عنده شيء زيد ما عنده بّينة فتوجهت اليمين إلى اقترض من زيد ألف ريال ثم أقسم أ

المقترض فحلف أنه لم يقترض منه شيء هذه غموس ألنه اقتطع بها مال امرئ مسلم وهو كاذب 
في ذلك وهذه اليمين عند الجمهور ال ُتكفر ومثلها قتل العمد أعظم من أن يكفر والغموس اليمين 

أهل العلم ويرى الشافعية أنها تكفر لعموم األدلة الدالة  الغموس أعظم من أن تكفر هذا قول أكثر
قال رحمه هللا وعن عائشة رضي هللا عنها في قوله تعالى على لزوم الكفارة لمن حنث في يمينه 

قالت: هو قول الرجل هو قول   ٢٢٢البقرة:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژيعني في تفسير قوله تعالى 
الرجل ال وهللا وبلى وهللا يجري على اللسان من غير قصد وهو موجود عند كثير من الناس ال 

ا بأن يقتطع به مال امرئ مسلم وال يترتب عليه شيء إنما يجري على لسانه من غير قصد علم  
ال عرضة ليمينه فيحلف على أنه مع عدم المؤاخذة إال أنه ال ينبغي للمسلم أن يجعل هللا جل وع

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژلكن إذا حصل وتعود ما عليه شيء أدنى شيء ويعود لسانه على هذا 

قالت هو قول الرجل ال وهللا وبلى وهللا أخرجه البخاري عن عائشة موقوف ا   ٢٢٢البقرة:  ژپ
هو عند أبي داود  -عليه الصالة والسالم-وهو عند أبي داود مرفع إلى النبي ا عليها عليها موقوف  

معّل برواية مرفوع فإذا نظرنا إلى ما في الصحيح وهو أرجح قلنا أن ما في سنن أبي داود 
ذا قلنا أنه ال ال  الصحيح ولو كانت ثابتة ألثبتها البخاري وعدوله عنها يدل على عدم ثبوتها وا 

عليه -فوع ويثبت موقوف فمرة تنشط عائشة رضي هللا عنها فتنسبه إلى النبي مانع أن يثبت مر 
ذكر الحاكم أبو عبد هللا أنه في ومرة تقولها من تلقاء نفسها وتفسير الصحابي  -الصالة والسالم

ا من تلقاء نفسه ومن قبل رأيه لما حكم المرفوع ألنه ال يمكن أن يقول الصحابي في كالم هللا شيئ  
التحذير الشديد أن يقال في القرآن بالرأي لكن جمهور أهل العلم حملوا ذلك على أسباب ورد من 

 طرف ا فيها. -عليه الصالة والسالم-النزول ألن أسباب النزول ال بد أن يكون الرسول 
وعدددددددددددد مدددددددددددا فسدددددددددددره الصدددددددددددحابي                

دددد  . ا فمحمددددول علددددى األسددددباب       رفع 
. 

من يرى أن   ٢٢٢البقرة:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژوهذا منه هذا تفسير لقوله جل وعال 
ن لم تصرح عائشة بذكر النبي  عليه الصالة -تفسير الصحابي له حكم الرفع قال هو مرفوع وا 

ا وال مانع من ذلك والذي يقول ال التفسير يحتمل أن تقوله من تلقاء نفسها استنباط   -والسالم
ا ا وموقوف  الصحابة واضحة أنه استنباط على كل حال الحديث روي مرفوع   وكثير من تفاسير

إذا وجد أو بكالم  -عليه الصالة والسالم-وخير ما يفسر به كالم هللا جل وعال بكالم نبيه 
صحابته رضوان هللا عليهم قال رحمه هللا تعالى وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول 

متفق عليه  «ا من أحصاها دخل الجنةإن هلل تسعة وتسعين اسم  » -لمصلى هللا عليه وس-هللا 
وساق الترمذي وابن حبان األسماء يعني الترمذي لما ساق هذا الحديث سرد هذه األسماء التسعة 
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والتسعين وهي موجودة عند ابن حبان الثالث في الصحيحين العدد المجمل تسعة وتسعين مائة 
بان سرد لهذه األسماء يقول والتحقيق يقول ابن حجر والتحقيق أن إال واحد عند الترمذي وابن ح

سردها إدراج من بعض الرواة اجتهاد نظر في النصوص في الكتاب والسنة فجمع منها تسعة 
ألنه قال والتحقيق أن سردها إدراج  -عليه الصالة والسالم-ا فسردها وليس من قوله وتسعين اسم  

على ما جاء في الترمذي وابن حبان من تحديد هذه األسماء عتماد االمن بعض الرواة ولذلك 
لهذا الوعد ليس في محله  وترديدها على األلسنة وونظمها في شعر يقال في كل وقت تحصيال  

ال فال ح ر صألن هذا اجتهاد من بعض الرواة ألنه قد قد تكون تركت من األسماء ما هو أولى وا 
مع الوصف التسعة والتسعين محصورة في كونها من في التسعة والتسعين ال حصر لكن الحصر 

ال فاألسماء الحسنى ال يمكن أن تُ  أسألك بكل اسم هو لك سميته سميت به »حصى أحصاها وا 
 هذا «ا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندكنفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد  

ن األسماء ما ال يعلمه غيره ولذا تجدون يمكن االطالع عليه؟ ال يمكن، وقد يعلم بعض الخلق م
من أهل العلم من أهل االطالع الواسع من يجمع األسماء الحسنى من نصوص الكتاب والسنة 

التسعة ويتصدى لها آخر فتجد تفاوت بين جمع هذا وجمع هذا فيعلم هذا ما ال يعلم هذا وهكذا 
من أحصاها وما عداها ال يمكن والتسعين المائة إال واحد هذه وجه الحصر فيها في كونها 

مناسبة الحديث للباب األيمان أن هللا جل وعال له  حصره لكن ال يترتب عليه هذا الوعد أوال  
قسم بها ألن القسم ال يكون إال باسم من أسماء هللا التي األسماء الحسنى فُيدعى بها وتبع ا لذلك يُ 

ا يقسم بها وأيض    ٥٤١األعراف:  ژ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژمنها هذه التسعة والتسعين فيدعى بها 
يعني صريح في  «إن هلل وتسعين اسما مائة إال واحد»ألن القسم إنما يكون بأسماء هللا ال بغيره 

التحديد في تحديد العدد من أهل العلم من يقول األسماء الحسنى مائة طيب في الصحيحين 
وتسعين مائة إال واحد ويقول تسعة وتسعين مائة إال واحد فيه أوضح من هذا الحصر؟! تسعة 

مائة األسماء الحسنى كيف صارت مائة؟! يعني هل هذه معاندة من القائل أو محادة؟ أو نقول 
 له وجه؟ له وجه واال ما له وجه؟

  طالب: .............
 كيف؟

  طالب: .............
يعني هذا االسم من األسماء الحسنى هللا جل وعال له تسعة وتسعين فإذا أضيفت إليه 

ال فالحديث ما فيه أوضح صارت صارت مائة  ظاهر واال ما هو بظاهر؟ يعني الكالم له وجه وا 
من هذا الحصر تسعة وتسعين مائة إال واحد يعني العدد ال يحتمل الزيادة والنقصان لكن مع ذلك 

ل العلم أنها مائة إذا أضيف إليها لفظ الجاللة المتحدَّث عنه المتحدَّث عنه له تسعة قال بعض أه
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وش معنى  «ا من أحصاهاإن هلل تسعة وتسعين اسم  »وتسعون فإذا أضيف إليها صارت مائة 
فادة من  «حفظها»أحصاها؟ جاء في بعض الروايات  وهل يكفي الحفظ من غير معرفة للمعنى وا 

وش معنى يحصيه؟ يعني  «ا يحصيه كان له بكل خطوة حسنةاف أسبوع  من ط»هذا المعنى 
يضبط أنه سبعة أشواط بحيث ال يزيد وال ينقص؟ أو أنه يحضر قلبه فيه وأنه في عبادة فال يغفل 
وال يتشاغل عنه بغيره هكذا قرر أهل العلم ولذا القول بأن من أحصاها مجرد الحفظ ومجرد 

ثر أهل العلم ال يكفي ال يكفي حتى يعقل معناها ويفيد من هذه التكرار ومجرد الترديد عند أك
ومن أفضل ما يقرأ في المعاني ومعرفة األسماء الحسنى من أنفع ما  ينفع المسلم في حياة قلبه 

هذا ما سطره ابن القيم في نونيته يعني ذكر بعض ذكر األسماء الحسنى ال يقال أنه أحاط 
ذكر منها وبّين معانَيها وكيفية اإلفادة من هذه المعاني يعني  باألسماء الحسنى ال، لكن ذكر ما

إذا عرفت من أسماء هللا جل وعال هللا وش تستفيد من هذا االسم أنه جل وعال هو المألوه 
المعبود بحق وعلى هذا ال يجوز أن تصرف لغيره شيء من أنواع العبادة الرحمن إذا عرفت أنه 

الرحمة طمعت في هذه الرحمة بطمع نافع رغبة نافعة ال  الرحمن وعرفت معنى الرحمن ومعنى
رغبة مفاليس أو طمع مفاليس رغبة مقرونة بالعمل إذا عرفت أنه الجبار وش معنى الجبار؟ 
تعرف معناه ويورث في قلبك هيبة منه وخشية ورهبة تحدوك إلى العمل بما أمرك به واجتناب ما 

ال مجرد قصيدة تقال نهاك عنه فإذا عرفت األسماء الحسنى على ه ذه الطريقة استفدت منها وا 
أن حفظها وقراءتها يرتب عليه هذا هذا الجزاء وتقرأ ماذا تستفيد؟ ومن أهل العلم من يقول 

ومعرفة معانيها واإلفادة من معانيها قدر زائد على ذلك يعني نظير ما يقال في القرآن األجر 
ل بمجرد القراءة ما وراء ذلك من القراءة المرتب على قراءة كل حرف بعشر حسنات هذا يحص

على الوجه المأمور به التدبر والترتيل أجره زائد على ذلك فتكون من هذه من هذا من هذا النوع 
من قال سبحان هللا وبحمده مائة مرة في يوم حطت عنه خطاياه »األذكار من قال كذا فله كذا 

ن كانت مثل زبد البحر رد القول يعني كونك تعقل ما تقول هذا قدر تب على مجهذا األجر رُ  «وا 
ن كان من أهل العلم من يرى أن الذكر بدون عقل ال قيمة له التالوة بدون تدبر  زائد على ذلك وا 

وهذه الموعودات ال قيمة لها لكن إذا كان إذا تأملنا ما جاء من النصوص في ترتيب هذه األجور 
سع من قال كذا فله كذا انتهى قال تحقق الشرط على مجرد القول وفضل هللا واسع فضل هللا وا

متفق عليه وساق الترمذي  «ا من أحصاها دخل الجنةإن هلل تسعة وتسعين اسم  »فليتحقق الجزاء 
 وابن حبان األسماء قال ابن حجر والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وش معنى إدراج؟

  طالب: .............
لحاقه به بحيث ال  -عليه الصالة والسالم-ه نعم إدخال ما ليس من كالم في كالمه وا 

يتميز بحيث ال يتميز واإلدراج يكون في أول المتن وفي وسطه وفي أثنائه وفي آخره وهذا هو 
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قد يقول قائل ما الفائدة من تعيين رقم من دون تفصيل رقم إجمالي تسعة  ،الكثير الغالب كما هنا
 وتسعين من غير تفصيل؟ 

  ..........طالب: ...
نعم، االجتهاد في البحث عن هذه التسعة والتسعين ليعظم األجر كما أبهمت ساعة 
الجمعة وليلة القدر ألنه لو بينت التسعة والتسعين انتهى اإلشكال احفظ تسعة وتسعين في 
صفحة واحدة أو في نصف صفحة لكن لما قال تسعة وتسعين رتب عليه هذا األجر العظيم 

حرص ويتعب في تحصيلها فيعظم أجره عند هللا جل وعال وكذلك ساعة الجمعة تجعل المسلم ي
حينما جاء الخالف القوي هل هي من دخول اإلمام أو آخر ساعة من العصر وكذلك ليلة القدر 

ا يدل على اإلبهام التي ال يمكن الوصول إلى ليلة هحينما جاء فيها األحديث الكثيرة التي مجموع
بعينها من خالل ما جاء في النصوص تحروها في العشر األواخر في السبع األواخر في سابعة 
تبقى في كذا في أوتار في.. كل هذا من أجل أن يكثر االجتهاد وال يتكل الناس على ليلة بعينها 

صلى هللا عليه -رضي هللا عنهما قال قال رسول هللا  فتزداد أجورهم بعد هذا حديث أسامة بن زيد
من ُصنع إليه » «ا فقد أبلغ في الثناءمن ُصنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك هللا خير  » -وسلم

يقبل  -عليه الصالة والسالم-يعني فليكافئه يعطيه في مقابل هذا المعروف النبي  «معروف
بدون مقابل ال شك أنه ألن الهدية ال شك أنها تزيل  الهدية ويثيب عليها أما أن تأخذ من غيرك

ما في القلوب وتقرب المسلم إلى أخيه تهادوا تحابوا لكن ماذا عن المقابل يعرف زيد من الناس 
من صنع إليه معروف فقال »أنه يأخذ وال يعطي ماذا يكون تكون النتيجة يصير ممقوت لكن 

أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وهذا الحديث ال  «لفاعله جزاك هللا خيرا فقد أبلغ في الثناء
ا فقد من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك هللا خير  »تظهر مناسبته للباب وش دخل حديث 

لأليمان والنذور يعني هو بكتاب الجامع الذي محله اآلداب واألخالق على ما  «أبلغ في الثناء
مناسبة قال الشارح وال يخفى أن ذكر الحديث هنا سيأتي أليق تظهر مناسبة يا إخوان؟! ما يظهر 

نما محله باب األدب  ع آخر كتب امالذي سيأتي في كتاب الجغير موافق لباب األيمان والنذور وا 
اإلنسان إذا ُصنع إليه معروف قد يجد ما يكافؤه به أهدي إليه ويهدي أعطى أُعطي بلوغ المرام 

ا ألن الدعاء ومن أجمع األدعية جزاك هللا خير  يعطي لكن بعض الناس ما عنده شيء يكافئ ب
خير يشمل خير الدين واآلخرة والدعاء ال شك أنه ينفع دعاء المسلم ألخيه السيما إذا كان في 

 ظهر الغيب.
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ن هللا تعالى بعد صالة المغرب نعيد ما ذكرناه في أول الدرس أن درس الغد سيكون بإذ
 بعد صالة المغرب.


